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Samenvatting in het Nederlands 

 
 

De titel van dit proefschrift “child language cuts capers” kan in het Nederlands worden vertaald als 

“kindertaal maakt bokkensprongen”, verwijzend naar het grillige karakter van vroege taal. Grillig in 

termen van veranderlijk, maar ook als onvoorspelbaar, onregelmatig en zelfs wispelturig. Toch gaat dit 

proefschrift eigenlijk niet alleen over kindertaal, maar behandelt het twee fundamentele kwesties die 

van algemeen belang zijn in de ontwikkelingspsychologie. De eerste kwestie is intra-individuele 

variabiliteit, oftewel het vertonen van verschillen in scores bij herhaalde metingen, bij dezelfde 

personen. In de ontwikkelingspsychologie heeft dit begrip een bijzondere connotatie. Normaliter wordt 

ontwikkeling namelijk vaak gepresenteerd als een geleidelijke vooruitgang. De ontwikkelingscurven 

die worden gepresenteerd zijn vaak gebaseerd op groepsgemiddelden en deze groepsgemiddelden 

zijn vaak gebaseerd op een beperkt aantal metingen per individu. Tijdserieel (longitudinaal) 

onderzoek, met veelvuldig herhaalde metingen per individu, is nog redelijk zeldzaam. Echter, als we 

naar de resultaten van dit type onderzoek kijken valt een gebrek aan regelmaat op. In plaats van een 

geleidelijk ontwikkelingsverloop, zien we een grillige curve met scherpe pieken en dalen. Traditioneel 

worden deze grilligheden opgevat als het resultaat van meetfout. Volgens de “ware score theorie” is 

iedere score of waarde van een variabele in principe slechts te benaderen en is meetfout bij iedere 

meting aanwezig. Afwijkingen van een individueel gemiddelde worden vaak opgevat als een artefact. 

Ruim een decennium geleden is dit perspectief radicaal verworpen door een nieuwe algemene theorie 

over ontwikkeling: de dynamische systeemtheorie (Thelen & Smith, 1994; van Geert, 1994). Deze 

theorie beschouwt variabiliteit als een ontwikkelingsintrinsieke eigenschap en niet als iets dat van 

buitenaf aan het proces is toegevoegd. Als zodanig bevat variabiliteit belangrijke informatie over de 

aard van het ontwikkelingsproces en haar dynamische eigenschappen.  

De tweede kwestie die in dit proefschrift wordt behandeld is ambiguïteit. In de literatuur wordt veelal 

aangenomen dat gedrag in principe categoriseerbaar is in elkaar wederzijds uitsluitende categorieën. 

Bijvoorbeeld, een reikbeweging is ofwel een reik- met grijpbeweging, ofwel een reik- zonder 

grijpbeweging. Een woord is ofwel een werkwoord ofwel geen werkwoord. Overeenstemming 

(agreement) tussen observatoren wordt gezien als een belangrijke maat van betrouwbaarheid. In de 

praktijk blijkt echter dat gedrag in ontwikkeling vaak niet in dit soort scherpe categoriegrenzen kan 

worden gecategoriseerd. De dynamische systeemtheorie bekritiseert dit concept van “ware” 

gedragscategorieën en houdt de deur open voor een meer continu type categorieën voor gedrag dat 

zich beweegt tussen twee categorieën. In kindertaal bijvoorbeeld kan een woord het midden houden 

tussen een werkwoord en (bijvoorbeeld) een voorzetsel. Dit begrip van continue, ofwel ambigue, 

categorieën sluit nauw aan bij Fuzzy Logic, een wiskundige theorie die wordt gebruikt om computers 

te programmeren beslissingen te nemen op basis van niet-precieze data. Moderne fuzzy logic is 

gebaseerd op het begrip van “klassenlidmaatschap” (degree of membership) (zie Ross, 1995; Kosko 

1993, 1997; Nguyen & Walker, 1997; von Altrock, 1995; McNeill and Freiberger, 1993), die kan 

variëren van 0 tot 1. In traditionele logica bestaan enkel de klassenlidmaatschappen 0 en 1 (een 
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woord is een werkwoord of niet), terwijl in fuzzy logic alle tussenliggende waarden ook mogelijk zijn. 

Een object (gedrag) is maximaal ambigu met klassenlidmaatschap 0,5.  

Deze relatief nieuwe opvattingen van de dynamische systeemtheorie plaatsen de 

ontwikkelingspsychologie voor twee problemen. Het eerste probleem is dat we nog relatief weinig 

weten over variabiliteit en ambiguïteit. Het ontbreekt op dit moment aan empirische kennis over beide 

fenomenen. Het tweede probleem dat hier nauw mee samenhangt, is het gebrek aan technische 

methoden (statistische technieken) om deze fenomenen mee te bestuderen. Dit proefschrift wil een 

bijdrage leveren aan de oplossing van beide problemen. Het eerste doel is een aantal eenvoudige 

methodes te demonstreren die specifiek zijn ontwikkeld om ambiguïteit en variabiliteit in beeld te 

brengen. Het tweede doel is het toepassen van deze methodes binnen een specifiek gebied van de 

ontwikkelingspsychologie (namelijk de vroege taalontwikkeling) en zo kennis te vergaren over 

variabiliteit en ambiguïteit.  

 

Hoofdstuk 2 geeft een algemene introductie over intra-individuele variabiliteit, in de 

ontwikkelingspsychologie in het algemeen en de taalontwikkeling in het bijzonder. Daarnaast worden 

de resultaten van een studie naar korte termijn variabiliteit besproken in de gemiddelde uitingslengte 

(Mean Length of Utterance kortweg MLU, Brown, 1973). De twee proefpersonen die aan de studie 

deelnamen (Jan en Eva, met de leeftijden 2;4 and 2;8) vertoonden grote verschillen in MLU-m, zelfs 

tussen opeenvolgende dagen. In dit hoofdstuk wordt eveneens vooruit gelopen op de vraag hoe 

“meetfout” kan worden onderscheiden van betekenisvolle variabiliteit. 

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op deze methodologie voor het analyseren van patronen van 

variabiliteit. In dit hoofdstuk worden verschillende eenvoudige methodes beschreven waarbij het 

accent ligt op het in beeld brengen en beschrijven van deze patronen. Deze worden ter illustratie 

toegepast op data van de vroege taalverwerving (de ontwikkeling van MLU-w en voorzetsels, 

proefpersoon Heleen 1;6 tot 2;6 jaar oud). Tenslotte wordt in dit hoofdstuk gewezen op de 

mogelijkheden die worden geboden door resampling technieken, aangezien de reguliere statistische 

methoden vaak niet kunnen wordt toegepast bij dit soort datasets. 

Hoofdstuk 4 gaat in op een andere fundamentele vraag die regelmatig wordt gesteld bij specifieke 

studies in de ontwikkelingspsychologie. Deze vraag luidt: “is ontwikkeling continu of discontinu?”. Dit 

hoofdstuk heeft als doel deze vraag te bespreken in het licht van een variabel ontwikkelingsverloop en 

poogt tot een integratie te komen van het analyseren van (dis)continuïteit en variabiliteit. De nieuwe 

aanpak die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd is gebaseerd op het uitgangspunt dat discontinuïteit 

moet worden gespecificeerd als een discontinue overgang van het ene patroon van variabiliteit naar 

het andere patroon van variabiliteit. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt deze aanpak 

toegepast op een dataset van de vroege taalontwikkeling, namelijk het gebruik van voorzetsels in 

verschillende contexten. Deze dataset is gebaseerd op de tijdseriële data van vier proefpersonen 

(Heleen, Jessica, Berend en Lisa, gevolgd van ongeveer 1;6 tot 2;6 jaar, ongeveer 50 metingen per 

proefpersoon). In het resultaten- en discussiegedeelte wordt de vraag of dit proces continu dan wel 

discontinu is kritisch besproken. 
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Hoofdstuk 5 bespreekt het tweede centrale onderwerp van dit proefschrift, namelijk ambiguïteit. Het is 

bekend dat onderzoek naar vroege ontwikkeling vaak te maken krijgt met interpretatieproblemen wat 

betreft het toepassen van verschillende gedragcategorieën. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

discrete, wederzijds uitsluitende gedragscategorieën is het vaak moeilijk te beoordelen of een bepaald 

gedrag tot deze categorie behoort of niet. Dit is in het bijzonder het geval bij kindertaal waar de 

categorieën zijn ontleend aan een volwassen grammaticaal systeem terwijl het kind nog bezig is deze 

te verwerven. Ook de verstaanbaarheid van de kinderuitingen kan hierbij een rol spelen. Hoofdstuk 5 

begint met de vraag of we kunnen inschatten in hoeverre verschillen in interpretatie en codering van 

deze moeilijk te interpreteren uitingen de uiteindelijke ontwikkelingscurven van uitingslengte-maten 

(zoals MLU) vertekenen. Om deze vraag te beantwoorden wordt een procedure voorgesteld 

gebaseerd op “het slechtst mogelijke scenario”. Hierbij stellen we ons de volgende vraag: “wat nu als 

alle onverstaanbare uitingen in werkelijkheid woorden zijn?” (dit kan “het slechtst mogelijke scenario” 

genoemd worden omdat er in dit geval de meeste onderschatting heeft plaatsgevonden). Deze 

gedachtegang noemen we ook wel een “what if”-procedure. Zien de ontwikkelingscurven er dan 

wezenlijk anders uit? Ter illustratie van een dergelijk slechtst mogelijk scenario tonen we de data van 

één proefpersoon (Heleen, leeftijd 1;6 tot 2;6 jaar).  

Hoofdstuk 6 gaat dieper in op ambiguïteit in de vroege taalontwikkeling en definieert het als een 

intrinsiek aspect van een zich ontwikkelend taalsysteem. In ontwikkelingsonderzoek wordt 

overeenstemming (agreement) tussen transcriptors gezien als een belangrijke maat van 

betrouwbaarheid. In dit hoofdstuk beargumenteren we dat gebrek aan overeenstemming niet slechts 

wordt veroorzaakt door transcriptiefouten of onbetrouwbare data, maar dat het een reflectie kan zijn 

van de ambigue aard van kindertaal. Verschillen tussen transcriptors kunnen ontstaan door het feit dat 

het kind zijn linguïstische categorieën nog aan het bouwen is, terwijl het coderingssysteem is 

gebaseerd op een volwassen systeem. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van data uit een 

gevalsstudie (proefpersonen Lisa en Berend, leeftijd 2 jaar) gedemonstreerd hoe begrippen uit de 

fuzzy logic kunnen worden toegepast om ambiguïteit in kindertaal te kwantificeren. Hier wordt getoond 

hoe aan de hand van een “what if”-procedure (“wat nu als alle verschillen worden veroorzaakt door 

ambiguïteit?”) een index van ambiguïteit kan worden berekend, gebaseerd op het begrip van 

“klassenlidmaatschap” uit de fuzzy logic. 

 

Zoals in de inleiding is gesteld had dit proefschrift tot doel een bijdrage te leveren aan de 

methodologie om variabiliteit en ambiguïteit te bestuderen. Ten eerste zijn er een aantal beschrijvende 

technieken gepresenteerd om variabiliteit in tijdseriële data in beeld te brengen. Deze zijn 

achtereenvolgens de glijdende min-max grafiek (moving min-max graph), de progmax-regmin grafiek 

(moving progmax-regmin graph) en de hoogtelijnen grafiek (altitude lines graph). Ook hebben we 

laten zien hoe de grilligheden in een ontwikkelingsverloop nader kunnen worden geanalyseerd aan de 

hand van de kritisch-moment methode (critical moment method) die het moment van “kritische” 

toename van variabiliteit bepaalt en de glijdende scheefheidsgrafiek  (moving skewness graph) die 

analyseert of de variabiliteit symmetrisch is verdeeld. Ook is getoond hoe resampling technieken in 
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een breed spectrum van variabiliteit- en ambiguïteitvragen kunnen worden ingezet om de robuustheid 

van de observaties te toetsen. Een uitgebreide illustratie van een dergelijke procedure is ingezet om te 

toetsen welke kenmerken van discontinuïteit de variabele data van vier jonge kinderen vertonen. Op 

het gebied van ambiguïteit is getoond hoe “what if”- procedures kunnen worden gebruikt om de 

gevoeligheid van ontwikkelingsdata te kunnen inschatten voor specifieke codeerbeslissingen. 

Tenslotte is een dergelijke “what if”-procedure gebruikt om de ambiguïteitsindex te berekenen op 

basis van principes afkomstig uit de fuzzy fogic.  

Wat betreft het tweede doel, het verschaffen van initiële kennis op het gebied van variabiliteit en 

ambiguïteit, zijn er de volgende conclusies. Om te beginnen blijkt de ontwikkeling van kindertaal een 

tamelijk variabel proces te zijn. Twee proefpersonen (Jan en Eva) toonden in een periode van enkele 

weken een dusdanige korte-termijn variabiliteit in MLU-m dat ze ruimschoots in verschillende MLU-

stadia passen. Gezien het feit dat MLU aanvankelijk bedoeld is als algemene maat voor grammaticale 

complexiteit in vroege kindertaal is deze variabiliteit groot te noemen. De longitudinale data van vier 

proefpersonen (Heleen, Lisa, Berend en Jessica) waren eveneens variabel op alle tijdschalen 

(tweewekelijks en korte-termijn) en beide variabelen (MLU-w en voorzetsels). Dit is in 

overeenstemming met eerder onderzoek van Ruhland (1998) naar de ontwikkeling van 

functiewoordgebruik en de Weerth (1999) naar de ontwikkeling van vroeg emotiegerelateerd gedrag. 

Variabiliteit lijkt een kenmerk te zijn in de vroegkinderlijke ontwikkeling dat opduikt in iedere dataset 

met voldoende meetpunten. Daarnaast lijkt er een verschil te zijn in de variabiliteitspatronen van MLU 

en voorzetsels. Terwijl de variabiliteit bij MLU geleidelijk lijkt toe te nemen met de geleidelijke groei 

van MLU, lijkt de ontwikkeling van dit patroon bij de voorzetsels eerder sprongsgewijs. Zo lijkt er 

sprake te zijn van een initiële fase waarin voorzetsels nog maar beperkt voorkomen en weinig 

fluctueren en een vervolgfase met een sterke absolute toename en scherpe pieken en dalen. Uit 

onderzoek naar de vraag of dit sprongsgewijze patroon ook kenmerken van discontinuïteit heeft, is 

verder gebleken dat dit per kind verschilt. Hoewel er bij alle kinderen bepaalde kenmerken van 

discontinuïteit bleken te zijn was de discontinuïteit afhankelijk van het specifieke criterium dat is 

gebruikt om variabiliteit te operationaliseren. Zo blijkt bij Heleen sprake te zijn van een tweefase model 

(met elk hun eigen centrale tendentie en variabiliteit) terwijl bij Jessica en Lisa er eerder sprake was 

van een onverwachte uitbarsting (piek). 

Wat betreft ambiguïteit bleek uit een gevalsstudie (Heleen 1;6 tot 2;6 jaar) dat de ontwikkelingscurven 

van uitingslengte relatief ongevoelig zijn voor codeerbeslissingen met betrekking tot verstaanbaarheid. 

Een “what if”-procedure toonde aan dat de ontwikkelingscurven er vrijwel hetzelfde uitzien als alle 

onverstaanbare uitingen als één woord worden geteld. Blijkbaar blijft de ratio 1-, 2-, 3- en 

meerwoorduitingen ongewijzigd. Uit een andere gevalsstudie (Berend en Lisa, 2 jaar) naar ambiguïteit 

bleek een interbeoordelaars overeenstemming van 0,87, die met een “what if”-procedure en met 

behulp van principes uit de fuzzy logic kan worden omgezet in een “ambiguïteitsindex” van 0,72 (0 

betekent geen ambiguïteit, 1 betekent maximale ambiguïteit). Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat 

deze waarde precies betekent in een ontwikkelingsstudie. Als ambiguïteit inderdaad een intrinsieke 

eigenschap is van kindertaal kan worden verwacht dat deze in de loop van de tijd zal afnemen. 

Wanneer de linguïstische categorieën namelijk gaandeweg meer geconsolideerd raken en het 
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grammaticale systeem van het kind steeds meer op het volwassen systeem gaat lijken zal de 

ambiguïteitsindex naar verwachting afnemen.  

 

Het onderzoek naar variabiliteit en ambiguïteit staat nog in de kinderschoenen. Vanuit verschillende 

disciplines ontstaat er, dankzij de dynamische systeemtheorie, belangstelling voor deze fenomenen, 

zie bijvoorbeeld het verschijnen van een special issue over variabiliteit door het tijdschrift Infant 

Behavior and Development (nummer 25(4), 2002). Het huidige onderzoek is exploratief van aard, 

waarbij het belangrijkste doel is de interessante fenomenen zichtbaar te maken. Hopelijk inspireert 

deze bijdrage tot verdere exploratie van de rijke en intrigerende nuances van ontwikkeling.  
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